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MATEMATIKA  

Vyjádření neznámé ze vzorce 

uč. str. 139/1 nastudovat 

Do sešitu zapsat: str.139/1 -zadání, z tabulky pravý sloupec (řešení Báry) a doplnit odpověď 

                                str.140/ celá tabulka 

                                str. 140/2 

Vzor: I = 
𝑈

𝑅
  /.R vzorec pro výpočet velikosti elektrického proudu (Ohmův zákon z fyziky) 

          I.R = 
U.  R

R
 (R na pravé straně krátíme) 

          I.R = U nebo U = R. I   výpočet elektrického napětí       

        U = R. I    

        U = R.I /:I 

       
𝑈

𝐼
 = 

𝑅 .  𝐼

𝐼
  (krátím I na pravé straně)  

       
𝑈

𝐼
   = R nebo R = 

𝑈

𝐼
  výpočet elektrického odporu 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

pí. uč. Šulová 

V učebnici na s. 74 přečtěte si příběh a vypracujte cv. 1,2,3,4, 5 

Pokud se neúčastníte online lekce, poslechněte si závěr příběhu na vašem třídním emailu 

(cecko.perina@seznam.cz) pošlu Vám tam nahrávku. Na tuto emailovou adresu Vám pošlu i výsledky 

z pracovního sešitu pro kontrolu.  

 

pí. uč. Fulínová 
PS 62/1-5 
 
 

mailto:cecko.perina@seznam.cz


 

DĚJEPIS 

Československé legie (nejen v Rusku) 

(uč.164-165) 

...Anděl....příští zastávka Zborovská.... 

Legie - novodobě - vojenský útvar, často složený z dobrovolníků nebo cizinců (československé legie 

existovaly dříve než vzniklo Československo, FAKT!) 

1. Na kterých frontách bojovaly československé legie? 
2. Co to je "rota Nazdar" a "Česká družina"? 
3. Kdo vedl v zahraničí československý odboj? 
4. Proč TGM své prohlášení pronesl v roce 1915(a zkus přijít na to proč to bylo 

      v Ženevě a ne v Praze)? 

5. Kde se Češi mohli hlásit do čs. armády (podle plakátu)?  

Podle videa (Slavné dny/bitva u Zborova) odpověz na otázky dole: 

odkaz: https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-bitvy-u-zborova-2-cervenec-1917-

153017 

A, Proč byl problém, že čeští vojáci bojovali proti Rakousku-Uhersku? Proč dobrovolně přecházeli do 

zajetí (byli málo stateční?)? 

B, Co byl nejdůležitější krok ke vzniku samostatného státu? 

Příští hodinu prozkoumáte, jak je možné, že když válka skončila v roce 1918, tak se legionáři z Ruska 

domů vrátili až v roce 1920.... 

 

PŘÍRODOPIS 

Téma: Opakování 

Co si pamatuješ o stavbě mozku a míchy?                                   

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2017 

Co si pamatuješ o hormonech?                                           
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2022 

Co si pamatuješ o srdci? (patří k OS)                                   
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2003 

 

 

CHEMIE 

HYDRÁTY SOLÍ 

- přečíst text v učebnici na str. 65 označený žlutou lištou + výpisky do sešitu 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-bitvy-u-zborova-2-cervenec-1917-153017
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-bitvy-u-zborova-2-cervenec-1917-153017
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2017
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2022
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2003


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


